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Abstrak — Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan outbound dan panduan
akademik mahasiswa semester ganjil 2015-2016 program studi pascasarjana magister manajemen dalam perspektif
pembelajaran (studi pada program pasca sarjana Universitas Mercu Buana-Jakarta). Jenis penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, focus penelitian terhadap implementasi,faktor-faktor penghambat dan pendukung
serta tujuan kebijakan pelaksanaan outbound dan panduan akademik,jenis data primer dan skunder dengan sumber
data dari informan(Wakil Direktur, Kaprodi, Sekaprodi, Mahasiswa Program Pasca MM).Teknik pengumpulan data;
wawancara,observasi dan studi dokumentasi dengan credibility,confirmability,dependability dan transferability, analisa
data dengan teknik focus group discussion melalui proses interaktif dari Miles Huberman.Hasil penelitan
membuktikan bahwa proses implementasi kebijakan pelaksanaan outbound dan panduan akademik berjalan dengan
aman dan kondusif, factor-faktor pendukung dan penghambat menghasilkan model rekomendasi bagi pihak
pengelola program studi pascasarjana MM UMB Jakarta.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Outbound dan Panduan Akademik, Perspektif Pembelajaran.

I. PENDAHULUAN.
Latar Belakang.
Manusia
memerlukan
perubahan
untuk
pengembangan karier sekaligus diri sendiri. Program
studi magister manajemen UMB Jakarta, merupakan
salah satu wadah ilmiah untuk perubahan manusia
dalam rangka menuju yang lebih baik untuk
berkompetisi dengan dunia luar.Melalui outbound
sebagai salah satu bentuk perubahan model
pembelajaran pendidikan non formal, hal ini
merupakan contoh dan evolusi serta reformasi
kependidikan dalam kegiatan tersebut terdapat unsurunsur yang akan berpengaruh terhadap rasa percaya
diri calon seorang pemimpin yang secara umum
dalam perspektif tangguh, kerjasama tim yang solid
dan pengembangan networking yang tepat guna.
Aktiviti non formal ini lebih bersifat mempertajam
potensi kepemimpinan.
Aktivitas outbound dapat menjaga otak agar terus
bergerak melaksanakan semua kegiatan dalam
rutinitas kehidupan manusia sehari-hari. Hasil
penelitian Afiatin (2003) menemukan bahwa
penggunaan
Metode
Outbound
mampu
meningkatkan ketahanan terhadap hal-hal negative,
sedangkan penelitian Johnson and Johnson
mengatakan bahwa kegiatan outbound sekaligus
penyampaian panduan akademik yang dapat
meningkatkan perasaan hidup masyarakat (sense of
community), sehingga ditemukan tujuan outbound
dan panduan akademik secara umum dalam
perspektif pembelajaran antara lain; meningkatkan

kemampuan mengenai diri sendiri danorang lain,
melatih ketahanan mental dan pengendalian diri,
melahirkan semangat kompetisi yang sehat,
meningkatkan jiwa kepemimpinan, meningkatkan
mampuan dalam mengambil keputusan dalam situasi
sulit secara tepat, cepat dan akurat, membangun rasa
percaya diri, meningkatkan rasa kebutuhan akan
pentingnya team work untuk mencapai sasaran
optimal. Selain itu juga ketika mahasiswa
menjalankan salah satu kewajibannya sebagai
mahasiswa program studi magister manajemen
terjadilah proses pembelajaran melalui aktivitas yang
didesain untuk meningkatkan dan mengembangkan
keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku
hidup sehat dan aktif, sikap sprtif dan kecerdasan
emosi, hal ini berkorelasi dengan anjuran panduan
akademik, diharapkan ke depan mahasiswa
termotivasi dengan menyelesaikan studinya tepat
waktu. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti
kebutuhan internal pengembangan program studi
magister manajemen untuk jangka waktu panjang
secara berkesinambungan, judul penelitian adalah
―Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Outbound dan
Pandan Akademik Mahasiswa Semester Satu
Program Studi Magister Manajemen Dalam
Perspektif Pembelajaran (Studi Pada Semester Ganjil
2015-1016 Program Pascasarjana Universitas Mercu
Buana Jakarta).
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Tujuan Penelitian.
Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara
komprehensif tentang proses implementasi kebijakan
pelaksanaan outbound dan panduan akademik
berdasarkan; Karakteristik Program Studi Magister
Manajemen,kondisi
Internal
&Eksternal,
ketersediaan Sumber-Sumber Daya Manusia &
Financial (Biaya Pelaksanaan),komunikasi dan
koordinasi,
keterpaduan,
pembagian
tugas
(Panitia),pemahaman terhadap tujuan di Program
Studi MM UMB Jakarta;Faktor-faktor yang
mendukung dan menghambat kebijakan Pelaksanaan
Outbound dan Panduan Akademik Dalam Perspektif
Pembelajaran Pada Program Studi MMUMB Jakarta;
Merumuskan model implementasi kebijakan
pengelolaan pelaksanaan Outbound dan panduan
akademik.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Model Implementasi Kebijakan Top-Down
Approach.
Menurut Parsons (2006),Mazmanian dan Sabatier
(1983) dalam Ratmono (2008), George Edward III.
Menurut Edward III (1980) dalam Widodo
(2011).Model Implementasi Kebijakan Bottom-Up
Approach.Model implementasi dengan pendekatan
bottom-up dari Parsons (2005:469). Model
Implementasi Kebijakan Hybrid Approach. Majone
dan Wildavsky, 1984;Browne dan Wildavsky, 1984;
Lewis dan Flynn,1979: Barret dan Fudge,
1981;Nakamura dan Smallwood, 1980; Hjern dan
Porter, 1981;Ripley dan Franklin, 1982; Toole dan
Montjoy, 1984;Alexander, 1985;Pressman dan
Wildavsky, 1973; Bullock dan M. Lamb, 1986;
Sabatier, 1986; Hughes, 1994.Model Policy Failure
Approach. PengertianOutbound. Ancok Djamaludin
(2000:3). Kurt Hahn 1886,Reigeluth, Bruner dalam
Budiningsih (2005:11).Penelitian Terdahulu. Iman
Subagyo (2013), Budi Sudjijono 2003),.Sumardianto
(2010), Sugeng Hari Aji (2015).
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
deskriptif degan pendekatan kualitatif, seluruh
variabel yang diteliti dalam penelitian ini akan diukur
dengan menggunakan Analisis Data Interaktif dari
Miles dan Huberman. Lokasi penelitian dilaksanakan
di kampus Meruya, Menteng, Kranggan/Cibubur dan
Depok, objek
mahasiswa Pasca Magister
Manajemen UMB Jakarta, khususnya semester satu
(Ganjil 2015-2016) yang terdaftardi Program
Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas
Mercu Buana.
Fokus Penelitian.
Implementasi kebijakan pelaksanaan outbound dan
panduan akademik, 1) Karakteristik Mahasiswa

Semester Satu MM UMB.2). Ketersediaan sumbersumberdaya (SDM&Financial). 3) Komunikasi dan
koordinasi. 4).Keterpaduan.5). Pembagian tugas. 6).P
emahaman terhadap tujuan.
Faktor-faktor pendukung dan penghambat.
Faktor pendukung: Manfaat Outbound dan
panduan akademik, pelaksanaan aman dan kondusif,
mahasiswa dapat memenuhi kewajiban dan
tanggungjawab sebagai mahasiswa pasca, partisipasi
mahasiswa untuk memperluas networking.Faktor
penghambat: Jumlah peserta,rendahnya tingkat
kesadaran mahasiswa,hasil evaluasi dan informasi
dari
mahasiswa
yang
sudah
mengikuti
outbond,biaya,lokasi,konsumsi dan transportasi, nara
sumber panduan akademik.
Tujuan implementasi kebijakan pelaksanaan
outbond dan panduan akademik
Antara lain; Jumlah peserta meningkat = Jumlah
mahasiswa meningkat 2).P esan informasi akademik
dan networking merata disemua kampus. 3).Jumlah
lulusan tepat waktu bertambah dan akreditasi.
Jenis Data.
Primer& sekunder.
Sumber Data.
Informan (mahasiswa, alumni, kaprodi direktur/wakil
direktur pasca MM, staf,dan pejabat sekretariat)
peristiwa atau aktivitas dan dokumentasi.
Teknik Pengumpulan Data.
Dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi
dokumentasi. Pada proses pengumpulan data,
pendekatan manusiawi antara peneliti dan sumber
data menjadi instrumen utama dalam penelitian ini.
Keabsahan Data.
Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif
meliputi uji credibility (kredibilitas), confirmability
(konfirmabilitas), dependability dan transferability
(transferabilitas).
Analisis Data.
Teknik focus group discussion yakni melibatkan
subyek penelitian dalam kelompok diskusi yang
dilakukan secara intensif dan mendalam sumberdaya
(SDM&Financial). 3)Komunikasi dan koordinasi.
4).Keterpaduan.5).Pembagian tugas. 6).Pemahaman
terhadap tujuan.
Faktor-faktor pendukung dan penghambat.
Faktor pendukung: Manfaat Outbound dan panduan
akademik, pelaksanaan aman dan kondusif,
mahasiswa dapat memenuhi kewajiban dan
tanggungjawab sebagai mahasiswa pasca, partisipasi
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mahasiswa untuk memperluas networking.Faktor
penghambat: Jumlah peserta, rendahnya tingkat
kesadaran mahasiswa, hasil evaluasi dan informasi
dari mahasiswa yang sudah mengikuti outbond, biaya,
lokasi, konsumsi dan transportasi, nara sumber
panduan akademik.
Tujuan implementasi kebijakan pelaksanaan
outbond dan panduan akademik
Antara lain; Jumlah peserta meningkat = Jumlah
mahasiswa meningkat 2).Pesan informasi akademik
dan networking merata disemua kampus.3).Jumlah
lulusan tepat waktu bertambah dan akreditasi.
Jenis Data.
Primer& sekunder.
Sumber Data.
Informan (mahasiswa, alumni, kaprodi direktur/wakil
direktur pasca MM, staf,dan pejabat sekretariat)
peristiwa atau aktivitas dan dokumentasi.
Teknik Pengumpulan Data.
Dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi
dokumentasi. Pada proses pengumpulan data,
pendekatan manusiawi antara peneliti dan sumber
data menjadi instrumen utama dalam penelitian ini.
Keabsahan Data.
Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif
meliputi uji credibility (kredibilitas), confirmability
(konfirmabilitas), dependability (dependabilitas dan
transferability (transferabilitas).
Analisis Data.Teknik focus group discussion yakni
melibatkan subyek penelitian dalam kelompok
diskusi yang dilakukan secara intensif dan mendalam.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses implementasi kebijakan pelaksanaan
outbound dan panduan akademik secara umum
belum terlaksana dengan baik. Proses implementasi
tersebut dapat dilihat dari kondisi karakteristik,
kondisi eksternal yang dihadapi mempengaruhi
secara signifikan,sumber dana, kesediaan sarana
prasarana, sumberdaya belum memadai karena
jumlah staf yang terbatas,terancamnya pelaksanaan
jika pergi dengan minimnya volume air tawar,
sumber daya manusia yang sepenuhnya belum
memenuhi kualitas yang diharapkan, komunikasi dan
koordinasi antar pejabat struktural, staf, dosen dan
mahasiswa, keterpaduan dalam pemanfaatan sarana
dan prasarana, pembagian tugas belum terkoordinir
dengan baik dan akhirnya yang terpenting adalah
pemahaman yang sama terhadap tujuan belum
maksimal. Faktor–faktor pendukung dan penghambat
dari proses implementasi kebijakan pelaksanaan

outbound dan panduan akademik dalam perspektif
pembelajaran di program studi Pasca MM UMB
Jakarta.Faktor pendukung diantaranya, evaluasi
pelaksanaan aman dan kondusif, mahasiswa dapat
memenuhi kewajiban, potensi masa studi tepat waktu,
networking, sedangkan factor penghambat yaitu
biaya, lokasi pelaksanaan dan akomodasi,
transportasi, kurangnya staf/panitia dalam proses
pelaksanaan, kurang menariknya desain dan warna
kaos seragam, minimnya sarana dan prasarana
infrastruktur, minimnya air bersih, factor waktu dan
kurang menariknya waktu sosialisasi panduan
akademik dan nara sumbernya. Proses implementasi
kebijakan pengelolaan pelaksanaan dalam perspektif
pembelajaran di program studi pasca MM UMB
Jakarta. Akselerasi proses penyelesaian factor
penghambat, masih meninggalkan tanggung jawab
program studi pasca MM UMB Jakarta. Oleh karena
itu cara mengatasi hal tersebut disepakati yang
menghasilkan: 1) Terbentuknya
mekanisme
kooperatif diantara structural, staf dan dosen serta
mahasiswa pasca MM UMB Jakarta khususnya
tentang pelaksanaan outbound dan sosialisasi
panduan akademik.2) Disepakati pelaksanaan
outbound dan panduan akademik sekaligus untuk
mempromosikan pengembangan program studi pasca
MM
UMB
Jakarta
secara
sustainable/
berkesinambungan.
3)
Terciptanya
model
rekomendasi untuk pelaksanaan outbound dan
panduan akademik.
Proposisi Minor (1):
Implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan
baik jika adanya ketersediaan karakteristik yang
lengkap didukung oleh kondisi eksternal, adanya
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas,
kelancaran komunikasi dan koordinasi, keterpaduan
seluruh kinerja yang mumpuni dan pembagian tugas
yang jelas serta pemahamman terhadap tujuan, maka
pelaksanaan outbound dan panduan akademik akan
berjalan dengan baik. Faktor Pendukung dan
Penghambat Pelaksanaan Outbound dan Panduan
Akademik
Pengelolaan.Faktor
Pendukung
Pelaksanaan
Outbound
dan
Panduan
Akademik.Evaluasi Pelaksanaan Aman dan Kondusif.
Faktor Penghambat Pelaksanaan Outbound &
Panduan Akademik. Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Semester Sebelumnya.
Proposisi Minor (2):
Oleh karena faktor-faktor pendukung seperti evaluasi
pelaksanaan aman dan kondusif, mahasiswa dapat
memenuhi kewajibannya, potensi masa studi tepat
waktu, networking, walaupun ada faktor penghambat
hasil evaluasi pelaksanaan semester sebelumnya,
factor biaya, factor lokasi pelaksanaan , akomodasi
dan transportasi, kurangnya staf/panitia (SDM)
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dalam proses pelaksanaan, kurang dmenariknya
warna dan desain kaos, minimnya sarana prasarana
dan infrastruktur, keterbatasan air tawar, factor
waktu, kurang menariknya nara sumber panduan
akademik, kurang koordinasi.Tujuan Implementasi
Kebijakan Pelaksanaan Outbound dan Panduan
Akademik Mahasiswa Semester Satu Program Studi
Magister Manajemen Dalam Perspektif Pembelajaran.
Proposisi Minor (3):
Kondisi menjadi objektif, jika kebijakan pelaksanaan
outbound dan panduan akademik sesuai dengan
tujuan Peraturan Pemerintah terlaksana dengan baik,
maka secara operasional dalam pelaksanaan
outbound dan panduan akademik perlu adanya
pemberian sarana networking antar mahasiswa dan
kampus, memotivasi mahasiswa untuk selesai tepat
waktu, mempertahankan akreditasi tetap A,
melakukan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan
pelaksanaan outbound dan panduan akademik.
Model Rekomendasi Implementasi Kebijakan
Pelaksanaan Outbound dan Panduan Akademik
Dalam
Perspektif
Pembelajaran.Berdasarkan
Proposisi Minor, maka menghasilkan:

[3]

[4]

[5]
[6]

[7]
[8]
[9]
[10]

[11]
[12]

Proposisi Mayor:
Implementasi kebijakan pelaksanaan outbound dan
panduan akademik didukung oleh ketersediaan
karakteristik prodi pasca MM UMB Jakarta yang
resmi, kondisi eksternal, sumber daya manusia
pengelolaan yang berkualitas dengan adanya
kontribusi perguruan tinggi untuk ketersediaan dana,
terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang lancar,
adanya keterpaduan, pembagian tugas, pemahaman
terhadap tujuan serta adanya faktor-faktor pendukung
dan penghambat yang secara operasional tertuang
dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005
dalam perspektif pembelajaran. Hasil penelitian
dapat menyusun suatu model rekomendasi
implementasi kebijakan pelaksanaan outbound dan
panduan akademik di program studi pasca MM UMB
Jakarta.
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